
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

Міжкафедральна 
лабораторія 

високопродуктивних 
обчислювальних систем (+)

Лабораторія гамма-
спектрометрії

Лабораторія кафедри 
фізики напівпровідників 

(є в індексації)

Лабораторія фазових 
переходів

Напівпровідникового 
мат-вства

Фізики 
напівпровідникових 

приладів
Оптоелектроніки

Електронних процесів у 
напівпровідниках

Міжкафедральна 
обчислювальна 

лабораторія (+) +

Окисних кристалів

Електронно-емісійної 
спектроскопії поверхні

Технологічна лабораторія

Фотоелектроніки
Фотоелектричних 

процесів у 
напівпровідниках

Кластер паралельних та 
розподілених обчислень

Фізика адсорбційних 
явищ

Вакуумної та плазмової 
електроніки

Фізики поверхневих 
явищ

Біомедичної 
електроніки

Фізичної електроніки

Опто-електронних 
приладів

Сенсорики

Квантової електроніки
Твердотільної 
електроніки

Спектроскопії 
кристалів

Радіаційно-
стимульованих процесів

Оптоелектронних 
матеріалів

Навчально-дослідницька 
метрологічна лабораторія

Науково-дослідна 
лабораторія 

комп ютерного 
моделювання в 

радіофізиці

Лабораторія фізики 
металів 

Структурної діагностики 
(при ф.м.)

Рентгенографії рідин 
(ф.м.)

Фізики тонких плівок 
(ф.м.)

Електронних розплавів 
(ф.м.)

Лабораторія загального 
фізичного практикуму 

(з.ф.)

Лабораторія методики 
викладання фізики (з.ф.)

Лабораторія 
функціональної 

електроніки (з.ф.)

Лабораторія 
молекулярної 
спектроскопії

Лазерна лабораторія
Лабораторія 

люмінесценції
Лабораторія 

кристалооптики

Вакуумного 
ультрафіолету

Лабораторія оптики і 
спектроскопії твердого 

тіла

Лабораторія  ядерного 
практикуму та  дозиметрії (є 

в індексації)

Міжфакультетська науково-
навчальна лабораторія 
рентгеноструктурного 
аналізу (+)+ 2 посади 

Лабораторія 
молекулярної фізики 

(ф.м.) 

Механіко-
математичний

Кафедра математичної 
статистики і 

диференціальних 
рівнянь 

Кафедра алгебри, 
топології та основ 

математики

Кафедра теорії функцій і 
функціонального аналізу

Кафедра метематичної 
економіки, економетрії, 
фінансової та страхової 

математики

Кафедра вищої 
математики 

Кафедра 
механіки 

Деканат 

Механічна 
лабораторія 

Лабораторія 
комп ютеризації 

навчального процесу 
(10) 

Кабінет наукової 
літератури (2)

Вчена рада механіко-
математичного 

факультету

Методична комісія 
механіко-математичного 

факультету

Лабораторія 
ком ютерної механіки

Навчально-наукова 
лабораторія 

статистичного аналізу 
даних

Фізичний

Кафедра фізики 
металів

Кафедра загальної 
фізики

Кафедра 
експериментальної 

фізики 

Кафедра фізики 
твердого тіла 

Кафедра 
астрофізики 

Кафедра теоретичної 
фізики імені проф. 

Івана Вакарчука

Лабораторія комп ютерної 
техніки

Міжкафедральна  
лабораторія практикуму з 

загальної фізики 

Лабораторія прикладної 
спектроскопії

Лабораторія ядерної 
фізики

Навчальна лабораторія 
фізики і технології 

наноструктур 

Вчена рада фізичного 
факультету Деканат

Методична комісія 
фізичного факультету

Міжфакультецька науково-
навчальна лабораторія 

рентгеноструктурного аналізу

Лабораторія 
Інформаційних 

систем

Відділ АСУ-ВНЗ 
«Сигма»

Організаційно-
методичний центр 

електронного навчання 

Центр мережевих 
технологій та ІТ 

підтримки

Лабораторія 
адміністрування мереж

Лабораторія 
адміністрування 

системи електронного 
навчання

Лабораторія 
методичної підтримки 
системи електронного 

навчання

Лабораторія контролю 
якості освіти

Центр маркетингу та 
розвитку

Відділ по роботі з 
ЄДЕБО

Лабораторія апаратно-
програмного 
забезпечення

Служба захисту 
інформації

Служба проектування 
монтажу та тех-нічного 
обслу-говування теле-
комунікаційних систем

Лабораторія технічної 
підтримки навчального 

процесу

Лабораторія ремонту та 
діагностики обладнання

Відділ маркетингу та 
комунікацій

Відділ кар єрного 
розвитку та співпраці з 

бізнесом

Відділ розвитку та 
фандрейзингу

Відділ технічних 
засобів навчання

Міжкафедральна 
лабораторія технічного 

забезпечення 
навчального процесу

Лабораторія з 
демонтажу та утилізації 
зношених приладів та 

технічних засобів

Факультет прикладної 
математики та 
інформатики

Кафедра 
обчислювальної 

математики 

Кафедра прикладної 
математики 

Кафедра 
iнформацiйних 

систем 

Кафедра 
програмування

Кафедра теорії 
оптимальних 

процесiв 

Кафедра математичного 
моделювання 

соцiально-економiчних 
процесiв 

Кафедра дискретного 
аналiзу та 

iнтелектуальних систем 

Лабораторія 
програмування 

Вчена рада факультету 
прикладної математики 

та інформатики

Лабораторiя 
iнформацiйних 

технологiй 

Навчальна 
лабораторія 

комп ютерного 
моделювання 

Лабораторiя 
системного аналiзу

Лабораторія 
математичного та 

комп ютерного 
моделювання

Деканат

Методична комісія 
факультету прикладної 

математики та 
інформатики

Деканат 

Електроніки та 
комп ютерних 

технологій

Кафедра сенсорної та 
напівпровідникової 

електроніки

Кафедра фізичної та 
біомедичної 
електроніки 

Кафедра 
радіоелектронних і 

комп ютерних систем 

Кафедра 
оптоелектроніки 
та інформаційних 

технологій

Кафедра радіофізики та 
комп ютерних технологій

Кафедра системного 
проектування

Лабораторія 
електронних систем

Лабораторія фізики 
напівпровідників

Навчальна лабораторія 
радіофізики та 
комп'ютерних 
технологій (+)+

Лабораторія 
проектування 

інформаційних систем

Міжкафедральна 
обчислювальна лабораторія 

Лабораторія 
інтелектуальних 

автономних систем

Навчальна лабораторія 
сенсорної електроніки

Навчальна 
лабораторія 

оптоелектроніки 
та прикладної 

оптики (+)+

Методична комісія 
факультету електроніки

Вчена рада факультету 
електроніки
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